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األساسية الفكرة 

د م ض م ف م 
 التفاعالت بين الكائنات الحية 

تواصل مع الطالب: تحتاج جميع 
الكائنات الحية إلى بيئة داعمة 

تتواجد فيها كائنات حية أخرى. فما 
 من كائن حي يعيش منعزاًل. 

اسأل الطالب: ما األدلة التي تثبت 
أّن الكائنات الحية يحتاج بعضها إلى 
بعض؟ اإلجابات المحتملة: تحتاج النباتات 
إلى حيوانات كالفراشات والنحل في عملية 

التلقيح. وتتغذى الحيوانات على حيوانات 
أخرى ونباتات من أجل البقاء على قيد 

الحياة. 

استراتيجية القراءة
د م ض م ف م  

 مراقبة الفهم 
تواصل مع الطالب: اطرحوا على 

أنفسكم أسئلة أثناء القراءة. وإذا 
انتهيتم من قراءة فقرة وكان لديكم 
سؤال من دون إجابة، أعيدوا قراءة 
النص الذي قد يتضمن إجابة عن 

سؤالكم. وإذا لم تتمكنوا من اإلجابة 
عنه، اكتبوه واطلبوا مني أو من طالب 
آخر مساعدتكم في اإلجابة عنه. فمن 

شأن هذا أن يساعدك وبقية الصف 
على استيعاب المفاهيم. قد يكون من 
المفيد التجول في القاعة وطرح أسئلة 

تحفيزية على الطالب أثناء القراءة.

 تدريب المهارات
د م ض م ف م الثقافة المرئية 

 اطلب من الطالب دراسة الشكل 1.
اسأل الطالب: ما التاريخ الذي تعتبره 
األهم بالنسبة إلى االكتشافات البيئية 

ولماذا؟ ستختلف اإلجابات، لكن شّجع 
الطالب على شرح تبريرهم المنطقي.

القسم 1

مقتطف من بحث

سؤال تشير األبحاث التربوية إلى أن تقنية 
طرح األسئلة الموضحة في هذه الصفحة 

ستساعد الطالب على توسيع تفكيرهم. وينبغي 
تحفيز الطالب على التفكير الناقد وزيادة 

تفاعلهم مع الطالب اآلخرين. )هيبرت وآخرون، 
)1997

34T–32T مراجع البحث واردة في الصفحات

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال
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متهيد للقراءة

األسئلة المهمة
ما أوجه االختالف بين كل من العوامل   

الحيوية والعوامل غير الحيوية؟
ما التفاعالت التي تحدث بين مستويات   

المجتمعات األحيائية البيولوجية؟
ما أوجه االختالف بين الموطن البيئي   

والموقع المالئم بالنسبة إلى الكائن 
الحي؟ 

مفردات للمراجعة
األنواع species:  مجموعة من الكائنات 
الحية قادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج 

ذرّية جديدة قادرة على البقاء، وهي 
مجموعة من الكائنات الحية لها تاريخ 

ز.  تطوري مميِّ

مفردات جديدة
ecology علم البيئة 
biosphere الغالف الحيوي 
biotic factor العامل الحيوي 
abiotic factor العامل غير الحيوي 
population الجماعة األحيائية 

المجتمع األحيائي
biological community
ecosystem النظام البيئي 
biome اإلقليم األحيائي 
habitat الموطن البيئي 
niche الموقع المالئم 
predation االفتراس 
symbiosis التكافل 
mutualism تبادل المنفعة 
commensalism التعايش 
parasitism التطفل 

الكائنات الحية وعالقاتها المتبادلة
األساسية تتفاعل العوامل الحيوية وغير الحيوية مًعا بطرق معقدة في  الفكرة 

المجتمعات األحيائية واألنظمة البيئية.

روابط من القراءة بالحياة اليومية على من تعتمد للحصول على احتياجاتك 
األساسية كالغذاء والمأوى والملبس؟ ليس اإلنسان الكائن الحي الوحيد الذي يعتمد على 
اآلخرين للحصول على احتياجاته، فجميع الكائنات الحية تعتمد بعضها على بعض، كما 

إن عالقاتها المتبادلة مهمة من أجل بقائها.

علم البيئة
يمكن للعلماء الوقوف على معلومات في منتهى األهمية حول التفاعالت بين 

الكائنات الحية وبيئاتها وبين األنواع األخرى من الكائنات الحية من خالل مالحظتها 
ضمن بيئاتها الطبيعية. ويعتمد كل كائن حي، بغض النظر عن مكان عيشه، على 

عوامل غير حية موجودة في بيئته، وعلى كائنات حية أخرى تعيش في البيئة 
ر مصدر غذاء للعديد من الكائنات الحية كما  نفسها. فالنباتات الخضراء مثاًل توفِّ

ر مصدر غذاء  توفر لها مأوًى تعيش فيه، والحيوانات التي تتغذى على النباتات توفِّ
لحيوانات أخرى. وال تقتصر التفاعالت بين الكائنات الحية وترابطها بعضها مع بعض 

من جهة، ومع بيئاتها من جهة أخرى، على مكان معّين، إذ أن نوع االعتماد المتبادل 
نفسه يحدث في كل البيئات سواء أكانت صحراَء مقفرة أو غابة استوائية مطيرة 
أو سهواًل مغطاة بالحشائش. إن علم البيئة هو فرع متخصص من العلوم يدُرس 

العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعالتها مع بيئاتها. 

عت الوليات   عام 1987 وقَّ
المتحدة مع دول أخرى 

اتفاقية مونتريال، وهي اتفاقية 
تنص على التخلص التدريجي 

من استخدام المرّكبات 
ر طبقة  الكيميائية التي تدمِّ
األوزون في الغالف الجوي. 

 عام 1996 استكماًل للتخلص 
التدريجي الذي بدأ عام 1973، 

قامت وكالة حماية البيئة 
األمريكية بحظر بيع البنزين 
الذي يحتوي على الرصاص 

لستخدامه في المركبات.

 عام 1990 أسس أمريكيون 
أصليون الشبكة البيئية للسكان 

األصليين )IEN( بإدارة “توم جولد 
توث” بهدف حماية األراضي 

والمجتمعات القبلية الخاصة بهم 
من األضرار البيئية.

عام 2004 حصدت وانجاري ماثاي    
جائزة نوبل، فقد أطلقت حركة الحزام 

ف  األخضر في قارة أفريقيا . و ُتوظِّ
وانجاري النساء لزراعة األشجار للحد 

من عملية قطع الغابات والتصحر.

▼

 عام 2007 أُزيل النسر األصلع 
األمريكي من قائمة األنواع المهددة 
بالنقراض وذلك إثر عملية ناجحة 
لتوطين 10,000 طير من الطيور 

القابلة للتزاوج.
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■ الشكل 2 يعمل علماء البيئة في الميدان وفي 

المختبرات. يتحّمل هذا العاِلم البيئي ظروًفا قاسية في 
سبيل إجراء دراسة عن السالحف.
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ecology علم البيئة
 ُتشتق تلك الكلمة من الكلمة اليونانية 

oikos، وتعني بيًتا، وology، وتعني دراسة

إن دراسة الكائنات الحية وبيئاتها ليست جديدة، فقد استخدم عاِلم األحياء 
األلماني إرنست هيجل مصطلح علم البيئة ألول مرة في العام 1866؛ ومنذ ذلك 

الوقت، برزت عدة محطات في علم البيئة، كما هو مبّين في الشكل 1.
ُيعرف العلماء الذين يدرسون علم البيئة بعلماء البيئة. وهم يعتمدون على 
المالحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام األدوات المختلفة والطرق 

المتنوعة. على سبيل المثال، ُيجري علماء البيئة، كما يظهر في الشكل 2، اختبارات 
على الكائنات الحية في بيئاتها، وتقّدم نتائج هذه الفحوصات دلياًل على السبب 

الذي يجعل الكائنات الحية قادرة على العيش في الماء أو مرض الكائنات الحية أو 
موتها إثر شرب الماء، و تساعد هذه الفحوصات على تحديد الكائنات التي يمكنها 

العيش في الماء أو بالقرب منه. عالوًة على ذلك، يراقب علماء البيئة الكائنات الحية 
لفهم التفاعالت المتبادلة بينها.

تعتبر النماذج العلمية طريقة لبناء تمثيل مرئي للفرضيات بهدف اختبار جدواها 
في المختبر. وتساعد النماذج العلمية العلماء لوضع محاكاة علمية أو بناء نظام 

ما. إن دراسة الكائنات الحية في الميدان قد تكون صعبة بسبب وجود الكثير من 
المتغيرات التي يجب ضبطها في الوقت نفسه. تسمح النماذج العلمية لعلماء البيئة 

بالسيطرة على عدد من المتغيرات الموجودة، ويتم إدخال المتغيرات الجديدة 
تدريجًيا حتى ُيدرس أثر كل متغير بصورة وافية.

التأكد من فهم النص ِصف  مجموعة من الكائنات الحية وبيئتها، في 
مجتمعك األحيائي، والتي يمكن لعالم بيئة دراستها.

■ الشكل 1
محطات في علم البيئة

يعمل علماء البيئة من أجل المحافظة 
على الموارد الطبيعية وحمايتها.

 عام 1971 أوقف مارجوري 
كار بناء قناة بارج العابرة لولية 
فلوريدا بسبب ما قد ينجم عن 

المشروع من أضرار بيئية.

 عام 1962 نشرت راشيل كارسون 
كتابها الشهير الذي حقق مبيعات 

هائلة، حيث حّذرت فيه من 
المخاطر البيئية الناتجة عن التلّوث 

والمبيدات الحشرية.

 عام 1967 بدأت حكومة 
رواندا وجماعات دولية 

معنية بالحفاظ على البيئة 
بواسطة العمل  على حماية 

الغوريال الجبلية، وكان الدافع 
األساسي وراء هذه المبادرة 

ديان فوسي.

عام 1905 ناشد ثيودور    
روزفلت الكونجرس 

األمريكي بعزل أكثر من 70 
مليون هكتار من األراضي 
لحماية الموارد الطبيعية 

الموجودة فيها. 

▼
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التأكد من فهم النص ستعتمد اإلجابات على 
ر الطالب بأن  الكائنات التي يصفها الطالب. ذكِّ
علم البيئة يتضمن جميع الكائنات الحية وليس 

الحيوانات فقط، فالبكتريا والنباتات والطالئعيات 
والفطريات جميعها ضرورية لمعظم األنظمة البيئية.

 تدريب المهارات
م

د م ض م ف م الثقافة المرئية 

اطلب من الطالب دراسة الشكل 2، ثم 
 اطلب منهم قراءة هذه الصفحة. 

اسأل الطالب: ما المواقع التي قد 
تجد فيها علماء البيئة يجمعون 

بيانات، وما األدوات التي قد 
يستخدمونها؟ ستختلف اإلجابات، 

لكنها قد تشمل قياس درجة حرارة المياه 
باستخدام مقاييس الحرارة في بحيرة ما أو 
استخدام شبكة أو استخدام دليل تعريفي 

لدراسة الطيور في الغابة. 

ك دعم الكتابة
د م ض م ف م الكتابة في الكراسة 

 اليومية 
اطلب من الطالب اإلجابة عن مهمة 

الكتابة التالية: ما الذي أفكر فيه عندما 
أسمع مصطلح علم البيئة. ستختلف 

اإلجابات، لكنها قد تشمل الكوارث كحرائق 
الغابات أو انسكاب المواد الكيميائية. اطلب 
من الطالب مشاركة ما دّونوه في الكراسة 

مع زمالئهم في الصّف. 

ك دعم الكتابة
د م ض م ف م كتابة غير منهجية

 كّلف الطالب بكتابة مقال قصير يشرح 
كيف أفاد عمل وانجاري ماثاي كاًل من 

البيئة والنساء واألطفال الفقراء في أفريقيا.

تطوير المفاهيم
د م ض م تنشيط المعرفة السابقة 

اسأل الطالب: ما أنواع الكائنات الحّية 
التي تعيش بالقرب من منزلك والتي 
سبق أن الحظتها أو آويتها؟ قد يذكر 

الطالب الفراشات والخنفساء والطيور 
والسناجيب وما إلى ذلك. اسأل الطالب: 

ما هي بعض الخصائص التي تتميز بها 
هذه الكائنات الحية؟ ستختلف اإلجابات.
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متهيد للقراءة

األسئلة المهمة
ما أوجه االختالف بين كل من العوامل   

الحيوية والعوامل غير الحيوية؟
ما التفاعالت التي تحدث بين مستويات   

المجتمعات األحيائية البيولوجية؟
ما أوجه االختالف بين الموطن البيئي   

والموقع المالئم بالنسبة إلى الكائن 
الحي؟ 

مفردات للمراجعة
األنواع species:  مجموعة من الكائنات 
الحية قادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج 

ذرّية جديدة قادرة على البقاء، وهي 
مجموعة من الكائنات الحية لها تاريخ 

ز.  تطوري مميِّ

مفردات جديدة
ecology علم البيئة 
biosphere الغالف الحيوي 
biotic factor العامل الحيوي 
abiotic factor العامل غير الحيوي 
population الجماعة األحيائية 

المجتمع األحيائي
biological community
ecosystem النظام البيئي 
biome اإلقليم األحيائي 
habitat الموطن البيئي 
niche الموقع المالئم 
predation االفتراس 
symbiosis التكافل 
mutualism تبادل المنفعة 
commensalism التعايش 
parasitism التطفل 

الكائنات الحية وعالقاتها المتبادلة
األساسية تتفاعل العوامل الحيوية وغير الحيوية مًعا بطرق معقدة في  الفكرة 

المجتمعات األحيائية واألنظمة البيئية.

روابط من القراءة بالحياة اليومية على من تعتمد للحصول على احتياجاتك 
األساسية كالغذاء والمأوى والملبس؟ ليس اإلنسان الكائن الحي الوحيد الذي يعتمد على 
اآلخرين للحصول على احتياجاته، فجميع الكائنات الحية تعتمد بعضها على بعض، كما 

إن عالقاتها المتبادلة مهمة من أجل بقائها.

علم البيئة
يمكن للعلماء الوقوف على معلومات في منتهى األهمية حول التفاعالت بين 

الكائنات الحية وبيئاتها وبين األنواع األخرى من الكائنات الحية من خالل مالحظتها 
ضمن بيئاتها الطبيعية. ويعتمد كل كائن حي، بغض النظر عن مكان عيشه، على 

عوامل غير حية موجودة في بيئته، وعلى كائنات حية أخرى تعيش في البيئة 
ر مصدر غذاء للعديد من الكائنات الحية كما  نفسها. فالنباتات الخضراء مثاًل توفِّ

ر مصدر غذاء  توفر لها مأوًى تعيش فيه، والحيوانات التي تتغذى على النباتات توفِّ
لحيوانات أخرى. وال تقتصر التفاعالت بين الكائنات الحية وترابطها بعضها مع بعض 

من جهة، ومع بيئاتها من جهة أخرى، على مكان معّين، إذ أن نوع االعتماد المتبادل 
نفسه يحدث في كل البيئات سواء أكانت صحراَء مقفرة أو غابة استوائية مطيرة 
أو سهواًل مغطاة بالحشائش. إن علم البيئة هو فرع متخصص من العلوم يدُرس 

العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعالتها مع بيئاتها. 

عت الوليات   عام 1987 وقَّ
المتحدة مع دول أخرى 

اتفاقية مونتريال، وهي اتفاقية 
تنص على التخلص التدريجي 

من استخدام المرّكبات 
ر طبقة  الكيميائية التي تدمِّ
األوزون في الغالف الجوي. 

 عام 1996 استكماًل للتخلص 
التدريجي الذي بدأ عام 1973، 

قامت وكالة حماية البيئة 
األمريكية بحظر بيع البنزين 
الذي يحتوي على الرصاص 

لستخدامه في المركبات.

 عام 1990 أسس أمريكيون 
أصليون الشبكة البيئية للسكان 

األصليين )IEN( بإدارة “توم جولد 
توث” بهدف حماية األراضي 

والمجتمعات القبلية الخاصة بهم 
من األضرار البيئية.

عام 2004 حصدت وانجاري ماثاي    
جائزة نوبل، فقد أطلقت حركة الحزام 

ف  األخضر في قارة أفريقيا . و ُتوظِّ
وانجاري النساء لزراعة األشجار للحد 

من عملية قطع الغابات والتصحر.

▼

 عام 2007 أُزيل النسر األصلع 
األمريكي من قائمة األنواع المهددة 
بالنقراض وذلك إثر عملية ناجحة 
لتوطين 10,000 طير من الطيور 

القابلة للتزاوج.
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■ الشكل 2 يعمل علماء البيئة في الميدان وفي 

المختبرات. يتحّمل هذا العاِلم البيئي ظروًفا قاسية في 
سبيل إجراء دراسة عن السالحف.
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ecology علم البيئة
 ُتشتق تلك الكلمة من الكلمة اليونانية 

oikos، وتعني بيًتا، وology، وتعني دراسة

إن دراسة الكائنات الحية وبيئاتها ليست جديدة، فقد استخدم عاِلم األحياء 
األلماني إرنست هيجل مصطلح علم البيئة ألول مرة في العام 1866؛ ومنذ ذلك 

الوقت، برزت عدة محطات في علم البيئة، كما هو مبّين في الشكل 1.
ُيعرف العلماء الذين يدرسون علم البيئة بعلماء البيئة. وهم يعتمدون على 
المالحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام األدوات المختلفة والطرق 

المتنوعة. على سبيل المثال، ُيجري علماء البيئة، كما يظهر في الشكل 2، اختبارات 
على الكائنات الحية في بيئاتها، وتقّدم نتائج هذه الفحوصات دلياًل على السبب 

الذي يجعل الكائنات الحية قادرة على العيش في الماء أو مرض الكائنات الحية أو 
موتها إثر شرب الماء، و تساعد هذه الفحوصات على تحديد الكائنات التي يمكنها 

العيش في الماء أو بالقرب منه. عالوًة على ذلك، يراقب علماء البيئة الكائنات الحية 
لفهم التفاعالت المتبادلة بينها.

تعتبر النماذج العلمية طريقة لبناء تمثيل مرئي للفرضيات بهدف اختبار جدواها 
في المختبر. وتساعد النماذج العلمية العلماء لوضع محاكاة علمية أو بناء نظام 

ما. إن دراسة الكائنات الحية في الميدان قد تكون صعبة بسبب وجود الكثير من 
المتغيرات التي يجب ضبطها في الوقت نفسه. تسمح النماذج العلمية لعلماء البيئة 

بالسيطرة على عدد من المتغيرات الموجودة، ويتم إدخال المتغيرات الجديدة 
تدريجًيا حتى ُيدرس أثر كل متغير بصورة وافية.

التأكد من فهم النص ِصف  مجموعة من الكائنات الحية وبيئتها، في 
مجتمعك األحيائي، والتي يمكن لعالم بيئة دراستها.

■ الشكل 1
محطات في علم البيئة

يعمل علماء البيئة من أجل المحافظة 
على الموارد الطبيعية وحمايتها.

 عام 1971 أوقف مارجوري 
كار بناء قناة بارج العابرة لولية 
فلوريدا بسبب ما قد ينجم عن 

المشروع من أضرار بيئية.

 عام 1962 نشرت راشيل كارسون 
كتابها الشهير الذي حقق مبيعات 

هائلة، حيث حّذرت فيه من 
المخاطر البيئية الناتجة عن التلّوث 

والمبيدات الحشرية.

 عام 1967 بدأت حكومة 
رواندا وجماعات دولية 

معنية بالحفاظ على البيئة 
بواسطة العمل  على حماية 

الغوريال الجبلية، وكان الدافع 
األساسي وراء هذه المبادرة 

ديان فوسي.

عام 1905 ناشد ثيودور    
روزفلت الكونجرس 

األمريكي بعزل أكثر من 70 
مليون هكتار من األراضي 
لحماية الموارد الطبيعية 

الموجودة فيها. 

▼
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ح تطوير المفاهيم
د م ض م ف م استخدام التشبيهات 

اسأل الطالب: إذا كانت الكرة 
األرضية بحجم التفاحة، فأي جزء 
منها يمثل الغالف الحيوي؟ قشرة 

التفاحة 

دعم الكتابة
ف م كتابة ملخص اطلب من الطالب 

تحديد االحتياطات التي يعتبرونها ضرورية 
للسفر في مركبة فضائية متجهة إلى ما 

وراء القمر والكتابة عن هذه االحتياطات. 
وشّجع الطالب على تحديد القيود الناجمة 

عن الظروف داخل المركبة وخارجها 
والتي ستسمح بالسفر. 

استراتيجية القراءة
د م ض م ف م التصفح واألسئلة 

والقراءة والتذكر والمراجعة 
)SQ3R( تساعد هذه العملية خماسية 
الخطوات على التشجيع على القراءة 

النشطة. كّلف الطالب أواًل دراسة جزء 
من النص مع التركيز على العناوين. ثم 
اطلب منهم كتابة أسئلة عن المفاهيم 

األساسية وقراءة النص مع تدوين 
المالحظات المتعلقة باألسئلة. واطلب 

منهم بعد ذلك سرد المفردات ومراجعة 
المعنى. 

التأكد من فهم النص يمثل الغالف 
الحيوي الجزء من الكرة األرضية 

الداعم للحياة عليها. 

172 الوحدة 7 • مبادئ علم البيئة

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

■ الشكل 4 تمّثل من اليمين إلى اليسار الغابات المطيرة 

والصحاري والشعاب المرجانية مأوى لكائنات حية فريدة. 
فالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي تعيش في كل 

من أجزاء الغالف الحيوي هذه تتكيف مع العوامل الحية 
والعوامل غير الحية المتوافرة.

■ الشكل 3 تبيِّن هذه الصورة المحّسنة األلوان 

الملتقطة لألرض من الفضاء بواسطة قمر صناعي 
جزًءا كبيًرا من الغالف الحيوي. 

الغالف الحيوي
بما أن علماء البيئة يعملون على دراسة الكائنات الحية وبيئاتها، فإنهم يقومون بذلك 

ضمن الغالف الحيوي. والغالف الحيوي هو الجزء، الذي يدعم الحياة، من الكرة 
نة في الشكل 3  األرضية. توضح صورة الكرة األرضية الملتقطة من الفضاء المبيَّ
سبب سهولة تذكر مصطلح الغالف الحيوي، حيث تعني الكلمة حيوي "الحياة" 

وتعني كلمة غالف شكاًل هندسًيا يشبه الكرة. وعندما تنظر إلى الكرة األرضية من 
هذا المنطلق، يمكنك معرفة سبب اعتبارها "كرة الحياة". 

على الرغم من أن "كرة الحياة" هي المعنى الحرفي لكلمة الغالف الحيوي، إال 
أن هذا المعنى غير دقيق بعض الشيء، إذ يشمل الغالف الحيوي، أي، الجزء الذي 
يحوي الحياة من الكرة األرضية. يشّكل الغالف الحيوي طبقة رقيقة حول األرض 

تمتد لعدة كيلومترات فوق سطحها في الغالف الجوي ولعدة كيلومترات تحت 
سطح المحيط لتصل إلى الفوهات الحرارية في أعماق المحيط. فضاًل عن ذلك، 
يشمل الغالف الحيوي كتاًل من اليابسة والمسطحات المائية العذبة والمالحة وكل 

المواقع تحت سطح األرض التي تتيح إمكانية الحياة. 
أن الكائنات الحية المتنوعة تقطن مواقع متنوعة بدًءا من الغابات المطيرة مروًرا يبيِّن الشكل 4 لمحة عن التنوع الهائل في الغالف الحيوي لألرض، إذ نجد 

في الصحاري وصواًل إلى الشعاب المرجانية. تحوي المواقع المتنوعة في الغالف 
الحيوي الكائنات الحية القادرة على العيش في الظروف الفريدة الموجودة في بيئتها 

الخاصة. ويعكف علماء البيئة على دراسة هذه الكائنات ووسائل تكّيفها والعوامل 
الموجودة في بيئتها. والجدير بالذكر أن هذه العوامل تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، 

العوامل الحية والعوامل غير الحية. 
التأكد من فهم النص عّرف  مصطلح الغالف الحيوي.
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■ الشكل 5 تمّثل سمك السلمون الذي يسبح 

عكس التيار العوامل الحيوية في المجتمع األحيائي 
للجدول. كما تشّكل كائنات حية أخرى تعيش في 
المياه كالضفادع والطحالب عوامل حيوية كذلك. 

اشرح  كيفية اعتماد بعض الكائنات الحية 
على كائنات حية أخرى.

مهن مرتبطة بعلم األحياء

عالم البيئة إن مجال علم البيئة 
واسع. يدُرس علماء البيئة الكائنات 

الحية حول العالم والبيئات التي تعيش 
فيها. ويتخصص العديد منهم في 
 دراسة منطقة محددة مثال علم

بيئة البحار. 

العوامل الحيوية ُتسمى العوامل الحية في بيئة كائن حّي ما عوامل حيوية. 
فّكر في العوامل الحيوية المتوافرة في الموطن البيئي لسمك السلمون الظاهر في 
الشكل 5. تشمل هذه العوامل الحيوية جميع الكائنات الحية التي تعيش في المياه، 
ومنها األسماك األخرى والطحالب والضفادع والكائنات الحية الدقيقة. إضافًة إلى 

ذلك، قد تشّكل الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة المجاورة للماء عوامل 
حيوية لسمك السلمون. كما تمثل الحيوانات المهاجرة كالطيور التي تعبر المنطقة 

عوامل حيوية أيًضا. ُتعّد التفاعالت بين الكائنات الحية ضرورية للحفاظ على 
سالمة كل األنواع في الموقع الجغرافي نفسه. فعلى سبيل المثال، يحتاج السلمون 
إلى أفراد أخرى من نوعه لكي يتكاثر، كما يعتمد على كائنات حية أخرى للحصول 

ل مصدر غذاء لكائنات حية أخرى. على الغذاء، وهو بدوره يشكِّ

العوامل غير الحيوية ُتسمى العوامل غير الحية في بيئة كائن حّي ما عوامل غير 
حيوية. تتنّوع العوامل غير الحيوية للكائنات الحية ضمن الغالف الحيوي، إال أن 

الكائنات الحية التي تعيش في المنطقة الجغرافية نفسها، فقد تشترك في العوامل 
غير الحيوية نفسها. تتضمن هذه العوامل درجة الحرارة، والتيارات الهوائية أو 

المائية، وضوء الشمس، ونوع التربة، والهطول، والمغّذيات المتوافرة. تعتمد الكائنات 
الحية على العوامل غير الحيوية من أجل البقاء على قيد الحياة؛  تشمل العوامل 

غير الحيوية الضرورية لنبات ما كمية األمطار وكمية ضوء الشمس ونوع التربة 
ومستويات درجة الحرارة والمغّذيات المتوافرة في التربة. العوامل غير الحيوية 

لسمك السلمون، الظاهر في الشكل 5، تشمل اختالفات في مستويات درجة حرارة 
الماء ودرجة حموضتها وتركيز األمالح فيها.

تتكّيف الكائنات الحية للعيش في ظّل العوامل غير الحيوية الموجودة في بيئاتها 
الطبيعية. إذا انتقل كائن حي إلى موقع آخر يضم مجموعة مختلفة من العوامل غير 
الحيوية، قد يموت في حال لم يستطع التكيف سريًعا مع البيئة الجديدة المحيطة 
به. على سبيل المثال، إذا جئنا بنبات أخضر مورق ينمو عادة في منطقة مستنقعية 

وزرعناه في صحراء جافة، فمن المحتمل أن يموت ألنه لن يتمكن من التكّيف مع 
العوامل غير الحيوية القاسية التي في الصحراء في الصحراء. 

التأكد من فهم النص قارن وقابل  بين العوامل الحيوية والعوامل غير 
الحيوية لنبات أو حيوان ما في مجتمعك األحيائي.
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التأكد من فهم النص ستختلف اإلجابات وفًقا 
لموقع المجتمع األحيائي واختيارات الطالب، 

ولكن ينبغي أن يالحظ الطالب بدقة أوجه الشبه 
واالختالف بين العوامل غير الحيوية والعوامل 

الحيوية. وتأكد من أن الطالب يدركون أن كاًل من 
العوامل غير الحيوية والعوامل الحيوية ضروري 

لبقاء جميع الكائنات الحية.

ن التفكير الناقد
د م ض م ف م تحليل ُحّجة 

اطلب من الطالب تقييم العبارة الجدلية 
التالية: ُيعتبر األكسجين العامل غير الحيوي 
الوحيد الذي يسمح ببقاء الحياة في الصف، 

وما دام األكسجين متوفًرا بكمية كافية 
داخل الصّف، فستستمّر جميع أشكال 

الحياة فيه. على الرغم من أن األكسجين 
يشكل أحد العوامل غير الحيوية، إال أن كاًل 
من درجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء 

ضروري الستمرار الحياة في الصف.

ح تطوير المفاهيم
د م ض م ف م نشاط اصطحب 

الطالب خارج الصف إلى فناء المدرسة، 
واطلب منهم تحديد العوامل الحيوية وغير 

الحيوية التي يالحظونها. يمكنك، بداًل 
من ذلك، اإلمساك بصور فوتوغرافية من 

إحدى المجالت لبيئات مختلفة ودعوة 
الطالب إلى تحديد العوامل الحيوية وغير 

 الحيوية التي يالحظونها في كل صورة. 
وقبل بدء التمرين، حدد العوامل غير 

الحيوية والحيوية، ثم اعرض على الطالب 
صوًرا للعوامل غير الحيوية والعوامل 
م الطالب بعد ذلك في  الحيوية. نظِّ

مجموعات صغيرة واعط لكل مجموعة 
صوًرا واطلب منهم تصنيفها بحسب 

العوامل غير الحيوية أو العوامل الحيوية 
التي تعرضها.

■ سؤال حول الشكل 5 اإلجابة النموذجية: غالًبا ما 

تعتمد الكائنات الحية على كائنات حية أخرى للحصول 
على الغذاء وللتكاثر.
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■ الشكل 4 تمّثل من اليمين إلى اليسار الغابات المطيرة 

والصحاري والشعاب المرجانية مأوى لكائنات حية فريدة. 
فالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي تعيش في كل 

من أجزاء الغالف الحيوي هذه تتكيف مع العوامل الحية 
والعوامل غير الحية المتوافرة.

■ الشكل 3 تبيِّن هذه الصورة المحّسنة األلوان 

الملتقطة لألرض من الفضاء بواسطة قمر صناعي 
جزًءا كبيًرا من الغالف الحيوي. 

الغالف الحيوي
بما أن علماء البيئة يعملون على دراسة الكائنات الحية وبيئاتها، فإنهم يقومون بذلك 

ضمن الغالف الحيوي. والغالف الحيوي هو الجزء، الذي يدعم الحياة، من الكرة 
نة في الشكل 3  األرضية. توضح صورة الكرة األرضية الملتقطة من الفضاء المبيَّ
سبب سهولة تذكر مصطلح الغالف الحيوي، حيث تعني الكلمة حيوي "الحياة" 

وتعني كلمة غالف شكاًل هندسًيا يشبه الكرة. وعندما تنظر إلى الكرة األرضية من 
هذا المنطلق، يمكنك معرفة سبب اعتبارها "كرة الحياة". 

على الرغم من أن "كرة الحياة" هي المعنى الحرفي لكلمة الغالف الحيوي، إال 
أن هذا المعنى غير دقيق بعض الشيء، إذ يشمل الغالف الحيوي، أي، الجزء الذي 
يحوي الحياة من الكرة األرضية. يشّكل الغالف الحيوي طبقة رقيقة حول األرض 

تمتد لعدة كيلومترات فوق سطحها في الغالف الجوي ولعدة كيلومترات تحت 
سطح المحيط لتصل إلى الفوهات الحرارية في أعماق المحيط. فضاًل عن ذلك، 
يشمل الغالف الحيوي كتاًل من اليابسة والمسطحات المائية العذبة والمالحة وكل 

المواقع تحت سطح األرض التي تتيح إمكانية الحياة. 
أن الكائنات الحية المتنوعة تقطن مواقع متنوعة بدًءا من الغابات المطيرة مروًرا يبيِّن الشكل 4 لمحة عن التنوع الهائل في الغالف الحيوي لألرض، إذ نجد 

في الصحاري وصواًل إلى الشعاب المرجانية. تحوي المواقع المتنوعة في الغالف 
الحيوي الكائنات الحية القادرة على العيش في الظروف الفريدة الموجودة في بيئتها 

الخاصة. ويعكف علماء البيئة على دراسة هذه الكائنات ووسائل تكّيفها والعوامل 
الموجودة في بيئتها. والجدير بالذكر أن هذه العوامل تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، 

العوامل الحية والعوامل غير الحية. 
التأكد من فهم النص عّرف  مصطلح الغالف الحيوي.
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■ الشكل 5 تمّثل سمك السلمون الذي يسبح 

عكس التيار العوامل الحيوية في المجتمع األحيائي 
للجدول. كما تشّكل كائنات حية أخرى تعيش في 
المياه كالضفادع والطحالب عوامل حيوية كذلك. 

اشرح  كيفية اعتماد بعض الكائنات الحية 
على كائنات حية أخرى.

مهن مرتبطة بعلم األحياء

عالم البيئة إن مجال علم البيئة 
واسع. يدُرس علماء البيئة الكائنات 

الحية حول العالم والبيئات التي تعيش 
فيها. ويتخصص العديد منهم في 
 دراسة منطقة محددة مثال علم

بيئة البحار. 

العوامل الحيوية ُتسمى العوامل الحية في بيئة كائن حّي ما عوامل حيوية. 
فّكر في العوامل الحيوية المتوافرة في الموطن البيئي لسمك السلمون الظاهر في 
الشكل 5. تشمل هذه العوامل الحيوية جميع الكائنات الحية التي تعيش في المياه، 
ومنها األسماك األخرى والطحالب والضفادع والكائنات الحية الدقيقة. إضافًة إلى 

ذلك، قد تشّكل الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة المجاورة للماء عوامل 
حيوية لسمك السلمون. كما تمثل الحيوانات المهاجرة كالطيور التي تعبر المنطقة 

عوامل حيوية أيًضا. ُتعّد التفاعالت بين الكائنات الحية ضرورية للحفاظ على 
سالمة كل األنواع في الموقع الجغرافي نفسه. فعلى سبيل المثال، يحتاج السلمون 
إلى أفراد أخرى من نوعه لكي يتكاثر، كما يعتمد على كائنات حية أخرى للحصول 

ل مصدر غذاء لكائنات حية أخرى. على الغذاء، وهو بدوره يشكِّ

العوامل غير الحيوية ُتسمى العوامل غير الحية في بيئة كائن حّي ما عوامل غير 
حيوية. تتنّوع العوامل غير الحيوية للكائنات الحية ضمن الغالف الحيوي، إال أن 

الكائنات الحية التي تعيش في المنطقة الجغرافية نفسها، فقد تشترك في العوامل 
غير الحيوية نفسها. تتضمن هذه العوامل درجة الحرارة، والتيارات الهوائية أو 

المائية، وضوء الشمس، ونوع التربة، والهطول، والمغّذيات المتوافرة. تعتمد الكائنات 
الحية على العوامل غير الحيوية من أجل البقاء على قيد الحياة؛  تشمل العوامل 

غير الحيوية الضرورية لنبات ما كمية األمطار وكمية ضوء الشمس ونوع التربة 
ومستويات درجة الحرارة والمغّذيات المتوافرة في التربة. العوامل غير الحيوية 

لسمك السلمون، الظاهر في الشكل 5، تشمل اختالفات في مستويات درجة حرارة 
الماء ودرجة حموضتها وتركيز األمالح فيها.

تتكّيف الكائنات الحية للعيش في ظّل العوامل غير الحيوية الموجودة في بيئاتها 
الطبيعية. إذا انتقل كائن حي إلى موقع آخر يضم مجموعة مختلفة من العوامل غير 
الحيوية، قد يموت في حال لم يستطع التكيف سريًعا مع البيئة الجديدة المحيطة 
به. على سبيل المثال، إذا جئنا بنبات أخضر مورق ينمو عادة في منطقة مستنقعية 

وزرعناه في صحراء جافة، فمن المحتمل أن يموت ألنه لن يتمكن من التكّيف مع 
العوامل غير الحيوية القاسية التي في الصحراء في الصحراء. 

التأكد من فهم النص قارن وقابل  بين العوامل الحيوية والعوامل غير 
الحيوية لنبات أو حيوان ما في مجتمعك األحيائي.
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التأكد من فهم النص قد تكون األقاليم األحيائية 
األخرى برية وجوية وتحت أرضية.

تقويم تطور فهم المحتوى قّوم مدى تطور فهم 
الطالب عندما يراجعون أسئلة تحليل التجربة 

االستهاللية.

ح تطوير المفاهيم
ف م توسع اطلب من الطالب قراءة 

 النص أسفل العنوان مستويات التنظيم. 
تواصل مع الطالب: تملك مستويات 

التنظيم اسًما آخر وهو التسلسل 
الحيوي الذي يبدأ في الواقع عند 

مستوى الذرة، مع اإللكترونات 
 والبروتونات والنيوترونات. 

اسأل الطالب: ما مستويات التسلسل 
الحيوي الموجودة بين الجسيمات 
دون الذرية والكائن الحي؟ الذرة، 

الجزيء، العضي، الخلية، النسيج، العضو، 
الجهاز، الكائن الحي

 تدريب المهارات
م

د م ض م استخدام منظمات 

البيانات اطلب من الطالب طي ورقة 
إلى نصفين أفقًيا. ثم اطلب منهم إعداد 
ست صفحات متساوية من خالل قطع 

خمسة شقوق في الطبقة العليا من 
الورقة. واطلب منهم تسمية كل صفحة 

بمستويات التنظيم وكتابة تعريف كل 
مستوى من التسلسل تحت الصفحة 

المناسبة، ورسم نموذج مستوى من 
مستويات التنظيم على الجانب الخلفي 

للورقة. ينبغي أن تكون األمثلة مختلفة عن 
األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسي.

تطوير المفاهيم
د م ض م ف م الدعم 

التدريجّي اسأل الطالب: ما أبسط 
مستويات التنظيم التي يعمل على 
دراستها معظم علماء البيئة؟ أفراد 
الكائنات الحية ما االسم الذي ُيطلق 
على مجموعة الكائنات الحية من 

 النوع نفسه التي تتفاعل مع بعضها؟ 
الجماعة األحيائية ما العوامل التي 

يتضمنها النظام البيئي وال تتضمنها 
 الجماعة األحيائية؟ 

العوامل غير الحيوية ِصف أوجه 
االختالف بين األنظمة البيئية واألقاليم 

األحيائية. تتضمن األقاليم األحيائية عدة 
أنظمة بيئية تتفاعل على مساحة كبيرة. 
ما مستوى التنظيم الحيوي األكثر 

تعقيًدا؟ الغالف الحيوي

التدريس المتمايز

دون المستوى يمكن أن يستفيد الطالب 
الذين هم دون المستوى من تقنية الدعم 
التعليمي التدريجي الموصوفة في هذه 

ه طريقة طرح األسئلة هذه  الصفحة. وستوجِّ
الطالب من خالل عمليات التفكير لديهم.

–14T لمزيد من االقتراحات، راجع الصفحتين
.15T
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تبادل األسئلة تفّحص مع زميل لك 
حة في الشكل  مستويات التنظيم الموضَّ

6. تبادال األسئلة مًعا حول الموضوع 
لتعميق المعرفة.

اقتراح لدراسة

مراجعة بناًء على ما قرأته عن الجماعات 
األحيائية، كيف تجيب اآلن عن أسئلة 

التحليل؟

مستويات التنظيم
إن الغالف الحيوي ُيعّد نطاًقا متشّعًبا بالنسبة إلى معظم الدراسات البيئية. ولكي 

يدُرس علماء البيئة العالقات المتبادلة ضمن الغالف الحيوي، فإنهم يبحثون في 
المستويات المختلفة من التنظيم أو في أجزاء أكثر دقة من الغالف الحيوي. تزداد 

المستويات تعقيًدا بزيادة أعداد الكائنات الحية وزيادة التفاعالت بينها. وتضم 
مستويات التنظيم: 
الكائن الحي  •

الجماعة األحيائية  •
المجتمع األحيائي  •

النظام البيئي  •
اإلقليم األحيائي  •

الغالف الحيوي.   •
راجع الشكل 6 أثناء قراءتك عن كل مستوى.

الكائنات الحية والجماعات األحيائية والمجتمعات األحيائية ُيعد الكائن الحي 
ل الكائن الحي في الشكل 6 بسمكة واحدة.  نفسه أبسط مستويات التنظيم. ُيمثَّ

يكّون أفراد نوع واحد من الكائنات الحية الذين يتشاركون الموقع الجغرافي عينه 
في الوقت نفسه الجماعة األحيائية. فيمّثل سرب من األسماك جماعة أحيائية 

من الكائنات الحية. وغالًبا ما تتنافس الكائنات الحية على الموارد نفسها، فإذا كانت 
هذه الموارد كافية، تتمكن الجماعة األحيائية من النمو على مستوى األعداد. مع 

ذلك، غالًبا ما تساهم عدة عوامل في منع الجماعات األحيائية من توسعها بشكل 
كبير. مثاًل، إذا زاد نمو الجماعة األحيائية عما تستطيع الموارد المتوافرة أن تتحمّله، 
فإن حجم الجماعة األحيائية يبدأ بالتناقص إلى أن يقّل عدد األفراد الذي تستطيع 

الموارد المتوافرة تحمّله.
يتمثل المستوى التالي من التنظيم في المجتمع األحيائي. والمجتمع األحيائي 

هو عبارة عن مجموعة من الجماعات األحيائية التي تتفاعل في ما بينها وتحتل 
المنطقة الجغرافية عينها في الوقت نفسه. تجدر اإلشارة إلى أّن الكائنات الحية في 

مجتمع أحيائي ما قد تتنافس، أو ال تتنافس، على الموارد نفسها. وتشّكل جماعات 
النبات والحيوان األحيائية، بما فيها أسراب األسماك، مجتمًعا أحيائًيا.

األنظمة البيئية واألقاليم األحيائية والغالف الحيوي إّن النظام البيئي هو 
المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع األحيائي. والنظام البيئي هو عبارة 
عن المجتمع األحيائي ُتضاف إليه العوامل غير الحيوية التي تؤثر فيه. كما ترى 

في الشكل 6، قد يضم النظام البيئي تجّمعات من الكائنات الحية أكبر من تلك 
الموجودة في المجتمع األحيائي إضافة إلى أنه يحوي العوامل غير الحيوية السائدة 
كدرجة حرارة المياه وتوافر الضوء. وعلى الرغم من أن الشكل 6 قد يمثل النظام 
البيئي على أنه بالضرورة كبيرة، إال أن النظام البيئي قد ينطوي على مساحات 

صغيرة، مثل حوض أسماك أو بركة صغيرة. تكون حدود النظام البيئي مرنة بعض 
الشيء وقد تتغير، حتى أنها قد تتداخل في ما بينها. 

يتمثل المستوى التالي من التنظيم في ما ُيسّمى اإلقليم األحيائي. اإلقليم 
األحيائي هو عبارة عن مجموعة واسعة من األنظمة البيئية التي تشترك في المناخ 

نفسه وتشتمل على أنواع متماثلة من المجتمعات األحيائية. إن اإلقليم األحيائي 
الظاهر في الشكل 6 هو إقليم أحيائي بحري. تّتحد األقاليم األحيائية كلها على 

 األرض لتكّون المستوى األعلى من التنظيم وهو الغالف الحيوي.

التأكد من فهم النص استدلّ  على األنواع األخرى من األقاليم األحيائية التي 
قد تتواجد في الغالف الحيوي إذا كان الشكل 6 يمثل إقليًما أحيائًيا بحرًيا.
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الكائن الحي الجماعة األحيائية المجتمع 
األحيائي النظام البيئي

 المجتمع األحيائي يتكون 
المجتمع األحيائي من 

الجماعات األحيائية من 
األنواع التي تعيش في 

المكان عينه وفي الوقت 
نفسه، كاألسماك والمرجان 

والنباتات البحرية.

النظام البيئي يتكون 
النظام البيئي من 
المجتمع األحيائي، 

كالشعاب المرجانية، وكل 
العوامل غير الحيوية التي 

تؤثر فيه مثل ماء البحر.

 اإلقليم األحيائي يتكون اإلقليم األحيائي من 
مجموعة من األنظمة البيئية، مثل الشعاب 

المرجانية قبالة ساحل فلوريدا كيز، التي تشترك 
في المناخ نفسه وتشتمل على أنواع متشابهة من 

المجتمعات األحيائية.

الغالف الحيوي يتمثل أعلى مستويات التنظيم في 
الغالف الحيوي وهو طبقة األرض، من أعلى نقطة في 
الغالف الجوي إلى أعماق المحيط، التي تتيح إمكانية 

الحياة.

 الكائن الحي إن الكائن 
الحي هو أي فرد من 
الكائنات الحية مثل 
السمكة المخططة. 

تصوُّر مستويات التنظيم

لدراسة العالقات ضمن الغالف الحيوي، ُقِسمت هذه العالقات إلى مستويات تنظيم أصغر، فأبسط مستويات التنظيم هو الكائن الحي، يتبعه 
تنظيم متزايد يتمثل في الجماعة األحيائية ثم المجتمع األحيائي ثم النظام البيئي فاإلقليم األحيائي وصواًل إلى أكثر المستويات تعقيًدا وهو 

الغالف الحيوي.

 الجماعة األحيائية إن 
الجماعة األحيائية عبارة 

عن مجموعة من الكائنات 
الحية من النوع ذاته تتكاثر 

وتعيش في المكان عينه 
وفي الوقت نفسه، مثل 

سرب األسماك المخططة.

الشكل 6



القسم 1 • الكائنات الحية وعالقاتها المتبادلة 175

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

الغاية
 سيحدد الطالب مستويات التسلسل 

الحيوي بدًءا من أفراد الكائنات الحية 
وصواًل إلى الغالف الحيوي. 

 تدريب المهارات
م

د م ض م ف م التعلم التعاوني 

م الطالب في  الثقافة المرئية نظِّ
مجموعات. اطلب من كل مجموعة إعداد 

عرض تقديمي يوضح مدى االرتباط 
بين مستويات التنظيم في الشكل 6. 
فمثاًل، قد يعرض الطالب المعلومات 

في صورة مثلث تمثل قمته الكائن الحي 
وقاعدته الغالف الحيوي، ويضم ما بينهما 

المستويات األخرى. ويوضح هذا أن كل 
مستوى يضم عدًدا من الكائنات الحية 

أكبر من المستوى األعلى منه. 

تصوُّر مستويات التنظيم

للتفكير بدل تعليمنا أفكاًرا ثابتة، وإلى تحسين "  ُيفترض أن يهدف التعليم إلى تلقيننا طريقة 
عقولنا كي نتمكن من التفكير وحدنا بدل إثقال 

الذاكرة بأفكار اآلخرين".
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تبادل األسئلة تفّحص مع زميل لك 
حة في الشكل  مستويات التنظيم الموضَّ

6. تبادال األسئلة مًعا حول الموضوع 
لتعميق المعرفة.

اقتراح لدراسة

مراجعة بناًء على ما قرأته عن الجماعات 
األحيائية، كيف تجيب اآلن عن أسئلة 

التحليل؟

مستويات التنظيم
إن الغالف الحيوي ُيعّد نطاًقا متشّعًبا بالنسبة إلى معظم الدراسات البيئية. ولكي 

يدُرس علماء البيئة العالقات المتبادلة ضمن الغالف الحيوي، فإنهم يبحثون في 
المستويات المختلفة من التنظيم أو في أجزاء أكثر دقة من الغالف الحيوي. تزداد 

المستويات تعقيًدا بزيادة أعداد الكائنات الحية وزيادة التفاعالت بينها. وتضم 
مستويات التنظيم: 
الكائن الحي  •

الجماعة األحيائية  •
المجتمع األحيائي  •

النظام البيئي  •
اإلقليم األحيائي  •

الغالف الحيوي.   •
راجع الشكل 6 أثناء قراءتك عن كل مستوى.

الكائنات الحية والجماعات األحيائية والمجتمعات األحيائية ُيعد الكائن الحي 
ل الكائن الحي في الشكل 6 بسمكة واحدة.  نفسه أبسط مستويات التنظيم. ُيمثَّ

يكّون أفراد نوع واحد من الكائنات الحية الذين يتشاركون الموقع الجغرافي عينه 
في الوقت نفسه الجماعة األحيائية. فيمّثل سرب من األسماك جماعة أحيائية 

من الكائنات الحية. وغالًبا ما تتنافس الكائنات الحية على الموارد نفسها، فإذا كانت 
هذه الموارد كافية، تتمكن الجماعة األحيائية من النمو على مستوى األعداد. مع 

ذلك، غالًبا ما تساهم عدة عوامل في منع الجماعات األحيائية من توسعها بشكل 
كبير. مثاًل، إذا زاد نمو الجماعة األحيائية عما تستطيع الموارد المتوافرة أن تتحمّله، 
فإن حجم الجماعة األحيائية يبدأ بالتناقص إلى أن يقّل عدد األفراد الذي تستطيع 

الموارد المتوافرة تحمّله.
يتمثل المستوى التالي من التنظيم في المجتمع األحيائي. والمجتمع األحيائي 

هو عبارة عن مجموعة من الجماعات األحيائية التي تتفاعل في ما بينها وتحتل 
المنطقة الجغرافية عينها في الوقت نفسه. تجدر اإلشارة إلى أّن الكائنات الحية في 

مجتمع أحيائي ما قد تتنافس، أو ال تتنافس، على الموارد نفسها. وتشّكل جماعات 
النبات والحيوان األحيائية، بما فيها أسراب األسماك، مجتمًعا أحيائًيا.

األنظمة البيئية واألقاليم األحيائية والغالف الحيوي إّن النظام البيئي هو 
المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع األحيائي. والنظام البيئي هو عبارة 
عن المجتمع األحيائي ُتضاف إليه العوامل غير الحيوية التي تؤثر فيه. كما ترى 

في الشكل 6، قد يضم النظام البيئي تجّمعات من الكائنات الحية أكبر من تلك 
الموجودة في المجتمع األحيائي إضافة إلى أنه يحوي العوامل غير الحيوية السائدة 
كدرجة حرارة المياه وتوافر الضوء. وعلى الرغم من أن الشكل 6 قد يمثل النظام 
البيئي على أنه بالضرورة كبيرة، إال أن النظام البيئي قد ينطوي على مساحات 

صغيرة، مثل حوض أسماك أو بركة صغيرة. تكون حدود النظام البيئي مرنة بعض 
الشيء وقد تتغير، حتى أنها قد تتداخل في ما بينها. 

يتمثل المستوى التالي من التنظيم في ما ُيسّمى اإلقليم األحيائي. اإلقليم 
األحيائي هو عبارة عن مجموعة واسعة من األنظمة البيئية التي تشترك في المناخ 

نفسه وتشتمل على أنواع متماثلة من المجتمعات األحيائية. إن اإلقليم األحيائي 
الظاهر في الشكل 6 هو إقليم أحيائي بحري. تّتحد األقاليم األحيائية كلها على 

 األرض لتكّون المستوى األعلى من التنظيم وهو الغالف الحيوي.

التأكد من فهم النص استدلّ  على األنواع األخرى من األقاليم األحيائية التي 
قد تتواجد في الغالف الحيوي إذا كان الشكل 6 يمثل إقليًما أحيائًيا بحرًيا.
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الكائن الحي الجماعة األحيائية المجتمع 
األحيائي النظام البيئي

 المجتمع األحيائي يتكون 
المجتمع األحيائي من 

الجماعات األحيائية من 
األنواع التي تعيش في 

المكان عينه وفي الوقت 
نفسه، كاألسماك والمرجان 

والنباتات البحرية.

النظام البيئي يتكون 
النظام البيئي من 
المجتمع األحيائي، 

كالشعاب المرجانية، وكل 
العوامل غير الحيوية التي 

تؤثر فيه مثل ماء البحر.

 اإلقليم األحيائي يتكون اإلقليم األحيائي من 
مجموعة من األنظمة البيئية، مثل الشعاب 

المرجانية قبالة ساحل فلوريدا كيز، التي تشترك 
في المناخ نفسه وتشتمل على أنواع متشابهة من 

المجتمعات األحيائية.

الغالف الحيوي يتمثل أعلى مستويات التنظيم في 
الغالف الحيوي وهو طبقة األرض، من أعلى نقطة في 
الغالف الجوي إلى أعماق المحيط، التي تتيح إمكانية 

الحياة.

 الكائن الحي إن الكائن 
الحي هو أي فرد من 
الكائنات الحية مثل 
السمكة المخططة. 

تصوُّر مستويات التنظيم

لدراسة العالقات ضمن الغالف الحيوي، ُقِسمت هذه العالقات إلى مستويات تنظيم أصغر، فأبسط مستويات التنظيم هو الكائن الحي، يتبعه 
تنظيم متزايد يتمثل في الجماعة األحيائية ثم المجتمع األحيائي ثم النظام البيئي فاإلقليم األحيائي وصواًل إلى أكثر المستويات تعقيًدا وهو 

الغالف الحيوي.

 الجماعة األحيائية إن 
الجماعة األحيائية عبارة 

عن مجموعة من الكائنات 
الحية من النوع ذاته تتكاثر 

وتعيش في المكان عينه 
وفي الوقت نفسه، مثل 

سرب األسماك المخططة.

الشكل 6
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التأكد من فهم النص إن الموطن البيئي عبارة 
عن منطقة. إن البيئة المالئمة عبارة عن دور 

الكائن الحي في بيئته.

عرض توضيحي

د م ض م توضيح الموقع المالئم اعرض 

على الصّف جذًعا أو غصن شجرة ساقًطا 
 عليه فطر طبقي أو غيره من الفطريات. 

اسأل الطالب: كيف يستفيد الفطر من 
الغصن؟ يمثل الجذع أو الغصن موطًنا بيئًيا 
للفطر. اذكر مثااًل على الموقع المالئم 

لة إذ  للفطر؟ يعتبر الفطر من الكائنات المحلِّ
يحصل على المواد المغذية من الخشب. الوقت 

 5 min :ر المقدَّ

 تدريب المهارات
م

ض م ف م التعلم التعاوني الثقافة 

المرئية اطلب من الطالب قراءة النص 
أسفل العنوان التفاعالت في النظام البيئي 

ومراجعة الشكل 7. وعّين طالًبا للعمل 
في مجموعات ثنائية لرسم منظر مختلف 

يحوي موطًنا بيئًيا حيوًيا من اختيارهم. 
واطلب منهم تضمين ستة كائنات حية 
على األقل تعيش في الموطن البيئي. 

اطلب منهم كذلك إدراج البيئة المالئمة 
الخاصة بكل كائن حي على الجانب 

 الخلفي من رسوماتهم. 
د م ساعد الطالب في إدراج أربعة 

كائنات حية تعيش في الموطن البيئي.

ق استراتيجية القراءة
ف م التعلم التعاوني عصف ذهني 

قم بتنظيم الطالب في مجموعات مكونة 
 من طالبْين أو ثالثة طالب.

تواصل مع الطالب: اقرأ المفردات 
الجديدة أسفل العنوان التفاعالت 
في النظام البيئي. ومارس العصف 

الذهني للحصول على أفكار خاصة 
بمعاني المفردات. اكتب كل األفكار على 

السبورة حتى يراها الطالب، ثم اطلب 
منهم كتابة المصطلحين الموطن البيئي 
والموقع المالئم وكتابة التشبيه األفضل 
برأيهم لكل مصطلح بجواره. فمثاًل، قد 

تمثل المدرسة الموطن البيئي للطالب، في 
حين يمثل المتعلمون البيئة المالئمة لهم.

ح تطوير المفاهيم
د م ض م ف م ناقش يحدث غالًبا 

التباس بين مصطلَحي الموطن البيئي 
 والموقع المالئم. 

اسأل الطالب: ما أوجه االختالف بين 
 الموطن البيئي والموقع المالئم؟ 
يّتسم الموقع المالئم بوجود أنواع وهو 

ينطوي على الدور الذي يقوم به الكائن 
الحي الفردي في المجتمع األحيائي. أما 

الموطن البيئي، فهو المنطقة المادية التي 
يعيش فيها الكائن الحي. اذكر مثااًل على 
موطن بيئي وموقع مالئم خاّص بأحد 
أفراد الكائنات الحية في هذا الموطن 
البيئي. ستختلف اإلجابات، لكن ينبغي أن 

ز بين الكائن الحي وموطنه البيئي.  تميِّ
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■ الشكل 7 ُتعد هذه األشجار موطًنا بيئًيا لمجتمع 

أحيائي من الكائنات الحية التي تعيش هناك.

■ الشكل 8 في أثناء الجفاف، تتنافس الحيوانات 

على الماء ، وعند توافر المياه، تتشاطر الكائنات 
الحية هذا المورد. 

التفاعالت في النظام البيئي
ُتعد التفاعالت بين الكائنات الحية مهمة في النظام البيئي، حيث يزيد المجتمع 

األحيائي للكائنات الحية من فرص بقاء أي نوع من األنواع من خالل استخدام 
الموارد المتوافرة بطرق مختلفة. إذا نظرت عن كثب إلى إحدى أشجار الغابة كتلك 

الظاهرة في الشكل 7، فستجد مجتمًعا أحيائًيا من الطيور المختلفة يستخدم 
الموارد المتوافرة في الشجرة بطرق مختلفة. فمثاًل، قد يتغذى نوع من الطيور على 
الحشرات التي تعيش في األوراق، في حين تستخدم أنواع أخرى منها قطع اللحاء 
كمواد لبناء األعشاش. وتزداد فرصة بقاء هذه الطيور ألنها تستخدم موارد مختلفة.

تشّكل األشجار في الشكل 7 موطًنا بيئًيا أيًضا. إن الموطن البيئي هو المساحة 
التي يعيش فيها الكائن الحي، وقد يتمثل في شجرة منفردة خاصة بكائن حي يقضي 
حياته عليها. وإذا انتقل الكائن الحي من شجرة إلى أخرى، فسيصبح موطنه البيئي 

عبارة عن حقل من األشجار.
ال تقتصر الكائنات الحية على الموطن البيئي فقط، بل إن لها موقًعا مالئًما 

كذلك. إن الموقع المالئم هو دور الكائن الحي أو موضعه في بيئته، ويلبي للكائن 
احتياجاته الضرورية من الغذاء والمأوى والتكاثر. يمكن وصف الموقع المالئم تبًعا 

لمتطلبات الكائن الحي من مكان المعيشة والحرارة والرطوبة أو تبًعا لظروف التزاوج 
أو التكاثر المناسبة.

التأكد من فهم النص قارن وقابل  بين الموطن البيئي والموقع المالئم.

التفاعالت في المجتمع األحيائي
تتفاعل الكائنات الحية التي تعيش مًعا في مجتمع أحيائي واحد مع بعضها باستمرار. 

د هذه التفاعالت إلى جانب العوامل غير الحية معالم النظام البيئي. تشمل  وتحدِّ
هذه التفاعالت التنافس على االحتياجات األساسية كالغذاء والمأوى ووجود شريك 

التزاوج باإلضافة إلى العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية الالزمة لبقائها. 

التنافس يحدث التنافس عندما يستخدم أكثر من كائن حي واحد مورًدا واحًدا 
في الوقت نفسه. والموارد ضرورية الستمرار الحياة، وقد تشمل الغذاء والماء ومكان 

العيش والضوء. ففي وقت الجفاف، على سبيل المثال، كما يظهر في الشكل 8، 
عندما يندر وجود المياه لدى العديد من الكائنات الحية، تتنافس الكائنات الحية 

القوية مباشرة مع الكائنات الحية الضعيفة من أجل البقاء على قيد الحياة. وعادًة، 
يعيش القوي ويموت الضعيف. قد تنتقل بعض الكائنات الحية إلى موقع آخر حيث 
تتوافر المياه. وأحياًنا عندما تتوافر الماء تتشاطر الكائنات الحية كلها الموارد ذاتها 

وال يكون التنافس شديًدا.

الفتراس يحصل العديد من أنواع الكائنات الحية على الغذاء عن طريق أكل 
كائنات حية أخرى. وُيسمى التهام كائن حي لكائن حي آخر للحصول على الغذاء 

الفتراس كما ُيسمى الكائن الذي يلتهم كائًنا آخر مفتِرًسا، بينما ُيسمى الكائن الذي 
يتم التهامه فريسة. إذا كنت قد شاهدت قًطا يمسك عصفوًرا أو فأًرا، فإنك قد 

شاهدت مفترًسا يقبض على فريسته. 
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مساحة لتحليل البيانات 1

■ الشكل 9 تكّون الطحالب والفطريات مًعا األشّنات 

من خالل عالقة تبادل المنفعة.
 اشرح  سبب اعتبار األشنات مثاًل لعالقة

تبادل المنفعة.

استناًدا إلى دراسات*
تحليل البيانات

هل تؤثر درجة الحرارة في معدلت نمو 
األوليات؟ درس الباحثون أثر درجة الحرارة في معدالت نمو 

األوليات؛ فافترضوا أن زيادة درجة الحرارة تزيد من معدالت 
نموها.

البيانات والمالحظات
يبين الرسم البياني أثر درجة الحرارة في معدل نمو الكولبيديوم 

والبراميسيوم.
فّكر بشكل ناقد

ِصف  أوجه االختالف في نمو الجماعة األحيائية في كل   .1
من النوعين.

م  ما الخطوة التالية المحتملة في تحقيق الباحث. قيِّ  .2

 Jiang, L. and Kulczycki, A. 2004. Competition, :أُخذت البيانات من*
 predation, and species responses to environmental change. Oikos

.106: 217–224

تفترس بعض الحشرات أيًضا بعضها اآلخر، فحشرة الدعسوقة وحشرة 
السرعوف مثاالن على الحشرات المفترسة. كما تعرف بعض الحشرات 

المفترسة، كهاتين الحشرتين، بالحشرات المفيدة، حيث يستخدمها مزارعو 
الفواكه والخضروات العضوية في مكافحة الحشرات؛ فبداًل من استخدام 

المبيدات الحشرية، يستخدم مزارعو الفواكه والخضراوات العضوية الحشرات 
المفيدة للسيطرة على جماعات الحشرات األخرى.

ليست الحيوانات هي الكائنات الحية الوحيدة المفترسة،  فنبات آكل 
الحشرات )فينوس(، الذي يعيش في بعض مناطق شمال وجنوب كارولينا، يحوِّر 

أوراقه لتكّون مصائد صغيرة للحشرات والحيوانات الصغيرة األخرى. وُيفرز 
النبات مادة سكّرية لزجة لجذب الحشرات، وعندما تصبح الحشرة على الورقة 

ُتطبق عليها، ثم ُيفرز النبات مادة تهضم الحشرة على مدى بضعة أيام.

عالقات التكافل تستمر حياة بعض األنواع نتيجة العالقات التي تكونها مع 
أنواع أخرى. وُتسمى العالقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر التكافل. 
وهناك ثالثة أنواع مختلفة من عالقات التكافل، هي: تبادل المنفعة والتعايش 

والتطفل.

تبادل المنفعة   ُيطلق على العالقة بين اثنين أو أكثر من الكائنات الحية التي 
تعيش مًعا وتستفيد كل منها من األخرى تبادل المنفعة. تعرض األشّنات 

نة في الشكل 9 مثااًل على عالقة تبادل المنفعة بين الفطريات والطحالب.  ر األشجار موطًنا بيئًيا األشّنات فقط، مما يساعدها على الحصول المبيَّ وتوفِّ
على ضوء الشمس بوفرة. وتوفر الطحالب الغذاء للفطريات، في حين توفر 
الفطريات الموطن البيئي للطحالب. إن ارتباط كال الكائنين باآلخر ارتباًطا 

وثيًقا يقدم لكل منهما حاجتين أساسيتين، الغذاء والمأوى.
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مساحة لتحليل البيانات 1

توضيحات عن الموضوع
سيحتاج بعض الطالب إلى المساعدة   •

في قراءة الرسم البياني. اشرح أن 
المحور س يعرض درجات الحرارة 

الثالثة للتجربة والمحور ص يمثل معدل 
نمو األوليات بالساعة.

 Beisner, B. E., E. راجع أيًضا  •
 McCauley and F.  J. Wrona.

 1996. Temperature-mediated
 dynamics of planktonic

 food chains: the effect of
 an invertebrate carnivore.

 .Freshwater Biol. 35: 219–232
 Hairston, N. G. and S. L. وكذلك
 Kellermann. 1965. Competition

 between varieties 2 and 3
 of Paramecium aurelia: the

 influence of temperature in a
 food-limited system. Ecology

.46:134–139

التفكير الناقد
ينمو الكولبيديوم أسرع من البراميسيوم   .1
 ، 26°C22  و °C عند درجتي الحرارة

لكن البراميسيوم ينمو أسرع عند درجة 
. 30°C الحرارة

اإلجابة النموذجية: اختبر معدالت النمو   .2
 . 34°C لكل منهما عند درجة الحرارة

يمكن استخدام التجربة الموجودة في نهاية 
الوحدة في هذه المرحلة من الدرس. 

■ سؤال حول الشكل 9 في عالقة تبادل 

المنفعة، يستفيد كّل نوع من العالقة. وتوفر 
الطحالب الغذاء للفطريات، في حين توفر 

الفطريات الموطن البيئي للطحالب.

 خلفية عن المحتوى

الربط بالحياة اليومية عالقات التكافل ال ُتعد وال ُتحصى. وتشير الدراسات إلى أنه من المحتمل 
وجود ما يصل إلى 50 مليون نوع بينها عالقة تكافل، بداًل من الـ 1.5 مليون المعروفة حالًيا. فمثاًل، 

تضم الخمائر، وهي إحدى أفضل مجموعات الميكروبات التي يمكن دراستها، عدًدا أكبر من أنواع التكافل 
من الـ 1,000 نوع المعروف حالًيا. وقد اكُتشف 200 نوع على األقل من الخمائر مؤخًرا في أحشاء 

أنواع الخنفساء.

176 الوحدة 7 • مبادئ علم البيئة

 M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

حل مؤ
صا

ظة ل
حمفو

 ©
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

■ الشكل 7 ُتعد هذه األشجار موطًنا بيئًيا لمجتمع 

أحيائي من الكائنات الحية التي تعيش هناك.

■ الشكل 8 في أثناء الجفاف، تتنافس الحيوانات 

على الماء ، وعند توافر المياه، تتشاطر الكائنات 
الحية هذا المورد. 

التفاعالت في النظام البيئي
ُتعد التفاعالت بين الكائنات الحية مهمة في النظام البيئي، حيث يزيد المجتمع 

األحيائي للكائنات الحية من فرص بقاء أي نوع من األنواع من خالل استخدام 
الموارد المتوافرة بطرق مختلفة. إذا نظرت عن كثب إلى إحدى أشجار الغابة كتلك 

الظاهرة في الشكل 7، فستجد مجتمًعا أحيائًيا من الطيور المختلفة يستخدم 
الموارد المتوافرة في الشجرة بطرق مختلفة. فمثاًل، قد يتغذى نوع من الطيور على 
الحشرات التي تعيش في األوراق، في حين تستخدم أنواع أخرى منها قطع اللحاء 
كمواد لبناء األعشاش. وتزداد فرصة بقاء هذه الطيور ألنها تستخدم موارد مختلفة.

تشّكل األشجار في الشكل 7 موطًنا بيئًيا أيًضا. إن الموطن البيئي هو المساحة 
التي يعيش فيها الكائن الحي، وقد يتمثل في شجرة منفردة خاصة بكائن حي يقضي 
حياته عليها. وإذا انتقل الكائن الحي من شجرة إلى أخرى، فسيصبح موطنه البيئي 

عبارة عن حقل من األشجار.
ال تقتصر الكائنات الحية على الموطن البيئي فقط، بل إن لها موقًعا مالئًما 

كذلك. إن الموقع المالئم هو دور الكائن الحي أو موضعه في بيئته، ويلبي للكائن 
احتياجاته الضرورية من الغذاء والمأوى والتكاثر. يمكن وصف الموقع المالئم تبًعا 

لمتطلبات الكائن الحي من مكان المعيشة والحرارة والرطوبة أو تبًعا لظروف التزاوج 
أو التكاثر المناسبة.

التأكد من فهم النص قارن وقابل  بين الموطن البيئي والموقع المالئم.

التفاعالت في المجتمع األحيائي
تتفاعل الكائنات الحية التي تعيش مًعا في مجتمع أحيائي واحد مع بعضها باستمرار. 

د هذه التفاعالت إلى جانب العوامل غير الحية معالم النظام البيئي. تشمل  وتحدِّ
هذه التفاعالت التنافس على االحتياجات األساسية كالغذاء والمأوى ووجود شريك 

التزاوج باإلضافة إلى العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية الالزمة لبقائها. 

التنافس يحدث التنافس عندما يستخدم أكثر من كائن حي واحد مورًدا واحًدا 
في الوقت نفسه. والموارد ضرورية الستمرار الحياة، وقد تشمل الغذاء والماء ومكان 

العيش والضوء. ففي وقت الجفاف، على سبيل المثال، كما يظهر في الشكل 8، 
عندما يندر وجود المياه لدى العديد من الكائنات الحية، تتنافس الكائنات الحية 

القوية مباشرة مع الكائنات الحية الضعيفة من أجل البقاء على قيد الحياة. وعادًة، 
يعيش القوي ويموت الضعيف. قد تنتقل بعض الكائنات الحية إلى موقع آخر حيث 
تتوافر المياه. وأحياًنا عندما تتوافر الماء تتشاطر الكائنات الحية كلها الموارد ذاتها 

وال يكون التنافس شديًدا.

الفتراس يحصل العديد من أنواع الكائنات الحية على الغذاء عن طريق أكل 
كائنات حية أخرى. وُيسمى التهام كائن حي لكائن حي آخر للحصول على الغذاء 

الفتراس كما ُيسمى الكائن الذي يلتهم كائًنا آخر مفتِرًسا، بينما ُيسمى الكائن الذي 
يتم التهامه فريسة. إذا كنت قد شاهدت قًطا يمسك عصفوًرا أو فأًرا، فإنك قد 

شاهدت مفترًسا يقبض على فريسته. 
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مساحة لتحليل البيانات 1

■ الشكل 9 تكّون الطحالب والفطريات مًعا األشّنات 

من خالل عالقة تبادل المنفعة.
 اشرح  سبب اعتبار األشنات مثاًل لعالقة

تبادل المنفعة.

استناًدا إلى دراسات*
تحليل البيانات

هل تؤثر درجة الحرارة في معدلت نمو 
األوليات؟ درس الباحثون أثر درجة الحرارة في معدالت نمو 

األوليات؛ فافترضوا أن زيادة درجة الحرارة تزيد من معدالت 
نموها.

البيانات والمالحظات
يبين الرسم البياني أثر درجة الحرارة في معدل نمو الكولبيديوم 

والبراميسيوم.
فّكر بشكل ناقد

ِصف  أوجه االختالف في نمو الجماعة األحيائية في كل   .1
من النوعين.

م  ما الخطوة التالية المحتملة في تحقيق الباحث. قيِّ  .2

 Jiang, L. and Kulczycki, A. 2004. Competition, :أُخذت البيانات من*
 predation, and species responses to environmental change. Oikos

.106: 217–224

تفترس بعض الحشرات أيًضا بعضها اآلخر، فحشرة الدعسوقة وحشرة 
السرعوف مثاالن على الحشرات المفترسة. كما تعرف بعض الحشرات 

المفترسة، كهاتين الحشرتين، بالحشرات المفيدة، حيث يستخدمها مزارعو 
الفواكه والخضروات العضوية في مكافحة الحشرات؛ فبداًل من استخدام 

المبيدات الحشرية، يستخدم مزارعو الفواكه والخضراوات العضوية الحشرات 
المفيدة للسيطرة على جماعات الحشرات األخرى.

ليست الحيوانات هي الكائنات الحية الوحيدة المفترسة،  فنبات آكل 
الحشرات )فينوس(، الذي يعيش في بعض مناطق شمال وجنوب كارولينا، يحوِّر 

أوراقه لتكّون مصائد صغيرة للحشرات والحيوانات الصغيرة األخرى. وُيفرز 
النبات مادة سكّرية لزجة لجذب الحشرات، وعندما تصبح الحشرة على الورقة 

ُتطبق عليها، ثم ُيفرز النبات مادة تهضم الحشرة على مدى بضعة أيام.

عالقات التكافل تستمر حياة بعض األنواع نتيجة العالقات التي تكونها مع 
أنواع أخرى. وُتسمى العالقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر التكافل. 
وهناك ثالثة أنواع مختلفة من عالقات التكافل، هي: تبادل المنفعة والتعايش 

والتطفل.

تبادل المنفعة   ُيطلق على العالقة بين اثنين أو أكثر من الكائنات الحية التي 
تعيش مًعا وتستفيد كل منها من األخرى تبادل المنفعة. تعرض األشّنات 

نة في الشكل 9 مثااًل على عالقة تبادل المنفعة بين الفطريات والطحالب.  ر األشجار موطًنا بيئًيا األشّنات فقط، مما يساعدها على الحصول المبيَّ وتوفِّ
على ضوء الشمس بوفرة. وتوفر الطحالب الغذاء للفطريات، في حين توفر 
الفطريات الموطن البيئي للطحالب. إن ارتباط كال الكائنين باآلخر ارتباًطا 

وثيًقا يقدم لكل منهما حاجتين أساسيتين، الغذاء والمأوى.
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القسم 1 التقويم

إن العوامل الحيوية حية. والعوامل غير الحيوية غير حية.  .1
ستختلف اإلجابات وفًقا للموقع واختيارات الطالب. ويجب أن تتضمن   .2

كل اإلجابات المستويات التالية: الكائن الحي، الجماعة األحيائية، 
المجتمع األحيائي، النظام البيئي، اإلقليم األحيائي، الغالف الحيوي. 

ستختلف اإلجابات. اإلجابة النموذجية: أسرتي وهررتي.  .3
ز كل اإلجابات  ستختلف اإلجابات تبًعا الختيارات الطالب. ويجب أن تميِّ  .4

بوضوح بين الموطن البيئي )وهو عبارة عن مساحة( والموقع المالئم 
)وهو عبارة عن دور(.

ستختلف التجارب. فقد يحاول الطالب تحديد ما إذا كانت الطحالب   .5
الخضراء توفر التمويه للكسالن، أم إن الكسالن هو الذي يوفر للطحالب 

ا.  الخضراء موطًنا بيئيًّ

ستختلف القصص، لكن ينبغي أن  عـلم األحـياء الكـتابة فـي   .6
يالحظ الطالب نطاًقا واسًعا من الكائنات الحية من كل الممالك. 

ح تطوير المفاهيم
د م ض م ف م توضيح مفهوم 

خاطئ يعتقد العديد من الطالب أن 
 الطفيليات تقتل دائًما عائلها. 

اسأل الطالب: ما الطفيليات المتعلقة 
باإلنسان التي تسبب المرض ولكنها 

عادة ال تسبب الوفاة؟ قد يعرف 
الطالب بعض الطفيليات كالقراد والقمل. 

اشرح أنه حتى العديد من الطفيليات 
الضارة كالديدان الشريطية ال تسبب 

الوفاة غالًبا.

التقويم التكويني
التقييم اطلب من الطالب التمييز بين 

فئات التكافل الثالثة واذكر مثااًل على كّل 
منها. إن الفئات الثالثة هي تبادل المنفعة 

والتعايش والتطفل. ستختلف األمثلة.

المعالجة أعِط ثالث بطاقات فهرسة 
لكل طالب. واطلب منهم كتابة أنواع 

التكافل الموصوفة في هذا القسم على 
أحد جانبي البطاقة وإعداد تلميح مرئي 

على الجانب اآلخر. ُيعد استخدام عالمَتي 
الموجب والسالب ليتصورها الطالب من 
الطرق المفيدة. فمثاًل، في تبادل المنفعة، 
يستفيد كل من الكائنين، لذا، يمكن تمثيله 

 بالعالمة +/+. التطفل: 
–/+ والتعايش: 0/+ )0 يمكن أن يمثل 

عدم التأثير(. ثم اسمح للطالب بتبادل 
البطاقات مع جعل وجه البطاقة الذي 
عليه الرمز ألعلى واطلب منهم تحديد 

نوع التكافل واستخدام البطاقات ليختبر 
بعضهم بعًضا في هذه العالقات.
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■ الشكل 10 هذا قلب حيوان مصاب 

بطفيليات داخلية ُتسمى ديدان القلب. وتعتمد 
الطفيليات الداخلية على العائل في الحصول 

على المواد المغذية والموطن البيئي.

القسم 1 التقويم
ملخص القسم

إن علم البيئة هو أحد فروع علم األحياء،   
ويدُرس العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية، 

وبينها وبين بيئاتها.
تشّكل العوامل الحيوية والعوامل غير الحيوية   

معالم النظام البيئي وتحدد المجتمعات 
األحيائية التي ستنجح في العيش فيه.

تشمل مستويات التنظيم في الدراسات البيئية   
الكائن الحي والجماعة األحيائية والمجتمع 
األحيائي والنظام البيئي واإلقليم األحيائي 

والغالف الحيوي.
التكافل هو العالقة الوثيقة بين نوعين أو أكثر   

من الكائنات الحية التي تعيش مًعا. هناك 
ثالثة أنواع لعالقات التكافل.

فهم األفكار األساسية
األساسية قارن وقابل  بين العوامل الحيوية والعوامل غير الحيوية. الفكرة   .1

ِصف  مستويات التنظيم لكائن حي يعيش في إقليمك األحيائي.  .2
ِصف  جماعتين أحيائيتين على األقل تشتركان معك في الموطن.  .3

ز  بين الموطن البيئي والموقع المالئم لكائن حي يعيش في مجتمعك األحيائي. ميِّ  .4

فّكر بشكل ناقد
م  تجربة  تحدد عالقة التكافل بين الكسالن، وهو حيوان ثديي بطيء  صمِّ  .5

الحركة، وبين أنواع الطحالب الخضراء التي تعيش على فرو الكسالن.
عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

ح اعتماد كل الكائنات الحية على كائنات حية أخرى. 6.  اكتب قصة قصيرة توضِّ

ر هذه المرة في العالقة بين األشّنات والشجرة. تستفيد  التعايش راجع الشكل 9. فكِّ
األشّنات من العالقة من خالل تعرضها لمزيد من ضوء الشمس، لكن من دون إلحاق 

ضرر بالشجرة. وُيسمى هذا النوع من العالقات التعايش. إن التعايش هو عالقة 
يستفيد فيها أحد الكائنات الحية بينما ال يستفيد الكائن اآلخر وال يتضرر. 

ُتعد العالقة بين سمكة المهرج وشقائق النعمان البحرية مثااًل آخر للتعايش. إن 
سمكة المهرج هي إحدى األسماك البحرية االستوائية الصغيرة، وتسبح هذه السمكة 

بين السعات شقائق النعمان البحرية من دون أن تتضرر. وتحمي شقائق النعمان 
البحرية السمكة من المفتِرسات، في حين تتغذى سمكة المهرج على بقايا الغذاء 
المفقود من شقائق النعمان. ومن المرّجح أن يمثل ذلك عالقة تعايش ألن سمكة 

المهرج تحصل على الغذاء والحماية في حين ال تتضرر شقائق النعمان وال تحصل 
على أي فائدة واضحة من هذه العالقة.

التطفل  ُتسمى العالقة التي يستفيد منها كائن حي بينما يتضرر اآلخر التطفل. 
وقد تكون الطفيليات خارجية كالقراد والبراغيث، أو داخلية كالبكتيريا والديدان 
الشريطية والديدان األسطوانية. وتوضح ديدان القلب الموجودة في الشكل 10 

مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه الطفيليات. ُتعاَلج الحيوانات األليفة، كالهررة، 
في مناطق عديدة في الواليات المتحدة لمنع اإلصابة بديدان القلب. وال تقتل دودة 

القلب )الطفيل( عائلها غالًبا لكنها قد تضره أو تضعفه. وفي عالقة التطفل، إذا 
مات العائل، يموت الطفيل أيًضا ما لم يجد عائاًل آخر يتطفل عليه بسرعة.

من أنواع التطفل األخرى تطفل الحضانة. يمثل طائر األبقار بني الرأس تطفل 
حضانة ألنه يعتمد على أنواع الطيور األخرى في بناء أعشاشه وفي حضانة بيضه، 

فتضع أنثى طائر األبقار بني الرأس بيضها وتتركه في عش طائر آخر. كما يقوم 
الطائر العائل بحضن البيض وتغذية صغار طائر األبقار. وغالًبا ما تقوم صغار طائر 

األبقار بدفع بيض العائل أو صغاره خارج العش مما ينتج عنه بقاء طائر األبقار 
فقط. في بعض المناطق، استطاع طائر األبقار بني اللون تقليل أعداد الجماعات 

األحيائية للطائر المغرد من خالل هذا النوع من التطفل.
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